
ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO RZYMU 
W DNIACH  12. – 19.08.2020 ROKU 

 

 

Podstawowe informacje 

1. Termin od 12 (wylot i przylot z Poznania) do 19 sierpnia 2020 roku.  
2. Cena 650 euro + 1.650 zł dla grupy liczącej 20-24 osób; 600 euro + 1.600 zł dla grupy liczącej 25-29 osób; 570 euro + 1.550 zł dla grupy 

liczącej 30-34 osób; 540 euro + 1.500 zł dla grupy liczącej 35-39 i 520 euro + 1500 zł dla grupy minimum 40 osób.  
W tej cenie są wliczone: 

- przelot samolotem na trasie Poznań – Rzym - Poznań 
- 7 noclegów w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe; dopłata do 1-osobowego 150 EUR) 
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) 
- transfery autokarem wg programu 1-ego, 3-ego, 7-ego, 8-ego dnia 
- tygodniowy bilet na komunikację miejską 
- opiekę pilota 
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   
- ubezpieczenie KL i NNW (zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych) 
Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych (łącznie do dopłaty pilotowi na miejscu 
130 Euro). 

3. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza  Kanclerza tel. 61/851-28-00 lub 601-772-833.  
Ze względu na rezerwację hotelu w centrum Rzymu prosimy o zgłoszenia do końca listopada 2019 r. 

4. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane: 

 imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia 

 adres zamieszkania z kodem pocztowym 

 numer i seria dowodu tożsamości oraz data wydania i ważności 

 telefon kontaktowy i wpłata 1.000 zł 
5. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.  
6. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl. w zakładce Duszpasterstwo – pielgrzymki. 

 
 

PROGRAM 
 

 

I DZIEŃ – POZNAŃ – RZYM  
Przelot na trasie Poznań – Rzym. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
 
II DZIEŃ – RZYM  
Śniadanie. Bazylika św. Piotra (modlitwa przy relikwiach 
św. Jana Pawła II), Groty Watykańskie. Via Appia Antica – 
Katakumby św. Kaliksta – kompleks podziemnej nekropolii 
oraz kościół Quo Vadis. Opactwo Tre Fontane w miejscu 
męczeńskiej śmierci św. Pawła. Bazylika św. Pawła za 
Murami. Zatybrze – Bazylika Santa Maria in Trastevere – 
kościół tytularny kard. Wyszyńskiego i kard. Glempa, 
z grobem kard. Hozjusza; Bazylika Santa Cecilia 
in Trastevere – romańska świątynia z grobem św. Cecylii. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
  
III DZIEŃ – OSTIA  
Śniadanie. Ostia Antyczna – ruiny rzymskiego miasta 
portowego; antyczna ulica Decumanus Maximus, brama 
miejska Porta Romana, kompleks łaźni cesarskich, dawne 
magazyny portowe, teatr, forum ze świątynią Augusta, Casa 
di Diana – antyczny dom z dziedzińcem i zespołem licznych 
sal, Termopilum – antyczna kawiarnia z zachowanymi 
malowidłami ściennymi. Po południu wypoczynek nad 
Morzem Tyrreńskim. Obiadokolacja. nocleg.  
 
IV DZIEŃ – RZYM 
Śniadanie. Muzeum Kapitolińskie – najstarsze muzeum 
świata – kolekcja rzeźb z wilczycą kapitolińską, konającym 
Goliatem i posągiem konnym Marka Aureliusza; pinakoteka 
z dziełami Caravaggia oraz kolekcja etruskiej i greckiej 
ceramiki. Spacer po Rzymie barokowym – Plac Navona, 
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Bazylika Matki Bożej 
Większej. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
 
 
 

V DZIEŃ – RZYM  
Śniadanie. Modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym (zależne 
od obecności Ojca Św. w Watykanie). Villa Borghese – zespół 
parkowy założony z woli kard. Scipona Borghese z kolekcją 
sztuki Berniniego i kolekcją obrazów m.in. Tycjana, Rafaela 
i Caravaggia. Kwirynał – wzgórze rezydencji prezydenta 
Republiki Włoskiej; kościół św. Andrzeja z grobem św. 
Stanisława Kostki. Piazza Republica – kościół Santa Maria 
degli Angeli, zbudowany przy wykorzystaniu części dawnych 
term cesarza Dioklecjana. Obiadokolacja. Nocleg.  
 

VI DZIEŃ – RZYM  
Śniadanie. Koloseum, Palatyn – ruiny pałacu Oktawiana 
Augusta, Forum Romanum, Kapitol,  Plac Wenecki, Bazylika 
św. Jana na Lateranie oraz Święte Schody 
i wczesnochrześcijańskie baptysterium, Bazylika św. Krzyża 
Jerozolimskiego. Bazylika św. Klemensa Rzymskiego – 
świątynia z XII wieku stojąca na pozostałościach bazyliki 
wczesnochrześcijańskiej, pogańskiej świątyni boga Mitry 
i domów rzymskich z czasów Nerona. Obiadokolacja. Nocleg.    
 

VII DZIEŃ – TIVOLI – OSTIA  
Śniadanie. Willa d’Este – rezydencja książęcej rodziny d’Este, 
której ogród stał się inspiracją dla wielu parków Europy. 
Geometryczna kompozycja ogrodów w połączeniu z parkiem 
wodnym, baseny, groty, fontanny. Po południu czas wolny 
nad Morzem Tyrreńskim. Obiadokolacja. Nocleg.  
 

VIII DZIEŃ – RZYM – POZNAŃ  
Śniadanie. Audiencja Generalna z Ojcem Świętym (zależne 
od obecności Ojca Św. w Watykanie). Czas wolny na 
Watykanie. Przejazd na lotnisko. Przelot na trasie Rzym – 
Poznań.  


